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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2019 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 16 maja 2019 r. 

Regulamin Konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica -  niech i Was zachwyca!” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Dolny Śląsk. Moja 

okolica -  niech i Was zachwyca!” zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Wydział Promocji Województwa z siedzibą przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 

50-411 Wrocław, zwany dalej Organizatorem.  

§ 2  

Tematyka i cel Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i przesłanie Organizatorowi filmu lub prezentacji 

multimedialnej wpisujących się w tematykę  Konkursu. Prace konkursowe winny przedstawiać i 

promować najbliższą Uczestnikom okolicę i zachęcać do jej odwiedzenia. 

2. Konkurs ma na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej wśród  młodych mieszkańców Dolnego 

Śląska i ich identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz regionem jako całością. Zamierzeniem 

Konkursu jest także aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kreatywności i zachęcanie do 

odkrywania najbliższego otoczenia.  

§ 3 

Zasady udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Województwa 

Dolnośląskiego. 

2. Pracę konkursową może zgłosić wyłącznie nauczyciel prowadzący/koordynujący lub inny 

pełnoletni opiekun Uczestnika/grupy Uczestników zwany dalej Opiekunem. 

3. Jedna praca konkursowa może być wykonana przez grupę liczącą maksymalnie 5 Uczestników + 

Opiekun. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie filmu/prezentacji wraz z wypełnionym i 

podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym Uczestnika i Formularzem Zgłoszeniowym Opiekuna 

stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.   

5. W przypadku pracy zbiorowej wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnictwa ma obowiązek 

złożyć każdy z Uczestników i musi on być podpisany również przez przedstawiciela ustawowego 

(rodzica, opiekuna prawnego) Uczestnika. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnictwa do 

Konkursu potwierdza, że zgłoszone przez niego Praca Konkursowa jest oryginalna, jest wynikiem 
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jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz 

przysługują mu prawa autorskie w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz, że posiada zgodę osób, których wizerunki 

utrwalono na prezentacji/filmie, na wykorzystanie ich wizerunków.  

7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, Opiekun zrekompensuje Organizatorowi, jako osoba wyłącznie 

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego 

tytułu.  

8. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych przenoszą  

na rzecz Województwa Dolnośląskiego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne 

(prawa zależne) do korzystania i rozporządzania pracami konkursowymi oraz udzielają mu 

wyłącznego prawa na wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub 

innego urządzenia), zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub 

innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich 

nośnikach; 

b) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie; 

c) wprowadzanie do obrotu, najem i użyczanie; 

d) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej,  także w serwisach multimedialnych, internetowych; 

e) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g) wprowadzanie zmian i skrótów; 

h) wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, w nieograniczonej ilości nadań. 

9. Film/prezentacja musi zawierać tytuł, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników i Opiekuna lub 

nazwę grupy, nazwę szkoły do której uczęszcza/ją, miejscowość. 

10. Wymagane parametry techniczne filmu: czas trwania – do 5 min., preferowana rozdzielczość: Full 

HD, preferowany format MP4, MOV. Jeżeli w pracy konkursowej użyto muzyki pochodzącej ze 

źródeł zewnętrznych, każdorazowo Uczestnicy i Opiekun winni upewnić się, iż pochodzi ona z 

legalnego źródła, jest ogólnodostępna i darmowa.  Organizator Konkursu nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie i wykorzystanie utworów muzycznych stanowiących 

własność osób trzecich, bądź pochodzących z nielegalnego źródła.  

11. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane Uczestnikom. 

12. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Regulamin pracy Komisji 

Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Marszałka nr 54/2019.  
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§ 4 

Sposób i termin dostarczenia prac Konkursowych 

1. Termin składania prac upływa 31.07.2019 r. Decyduje data dostarczenia prac do siedziby 

Organizatora. 

2. Pracę konkursową wraz z wypełnionymi Formularzami należy dostarczyć na płycie CD, DVD, 

pendrivie lub drogą elektroniczną na adres: promocja @dolnyslask.pl (w przypadku wybrania drogi 

elektronicznej proszę o przesyłanie wyłącznie linku do prac konkursowych i Formularzy do 

ściągnięcia z serwerów zewnętrznych – We Transfer, Dropbox, Dysk Google i innych). 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi Formularzami można dostarczyć osobiście lub 

pocztą/kurierem do siedziby organizatora na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

Wydział Promocji Województwa 

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław  

Pokój nr 318, do 31.07.2019 do godziny 15.30 z dopiskiem  KONKURS 

 

§ 5 

Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1) I miejsce – zestaw gadżetów i artykułów sportowych z logo Dolnego Śląska (m.in. torby 

sportowe, plecaki, piłki) oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, 

2) II miejsce  – zestaw gadżetów i artykułów sportowych z logo Dolnego Śląska (m.in. torby 

sportowe, plecaki, piłki) oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, 

3) III miejsce  – zestaw gadżetów i artykułów sportowych z logo Dolnego Śląska (m.in. torby 

sportowe, plecaki, piłki) oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie 

internetowej Organizatora www.dolnyslask.pl oraz na profilu portalu społecznościowego 

www.facebook.com/DolnySlaskPL . W ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Organizator 

również poinformuje Opiekunów laureatów o wygranej. 

2. Termin oraz sposób odebrania nagród  zostaną ustalone z Opiekunami prac konkursowych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

http://www.dolnyslask.pl/
http://www.facebook.com/DolnySlaskPL
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że: 

a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 

b) Dane osobowe Uczestników Konkursu i Opiekuna będą wykorzystywane w celach 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu oraz w celu niezbędnym dla 

wykonywania przez organizatora uprawnień wynikających z przeniesienia praw do korzystania 

i rozporządzania pracami konkursowymi. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

c) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

d) Dane osobowe laureatów w postaci imienia, nazwiska/nazwy grupy i danych szkoły zostaną 

upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników; 

e) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania 

nagród nagrodzonym Uczestnikom oraz w celu późniejszej archiwizacji. 

f) Uczestnik Konkursu oraz Opiekun mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

g) Uczestnik Konkursu oraz Opiekun ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu oraz Opiekuna jest dobrowolne jednak jest 

niezbędne do udziału w konkursie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac konkursowych o 

niskiej jakości technicznej, przekazane po terminie lub w inny sposób naruszających niniejszy 

Regulamin.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo: wykluczenia wybranych prac konkursowych, przerwania 

Konkursu, jego unieważnienia lub wprowadzenia zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. 

5. Aktualny Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej 

www.dolnyslask.pl oraz na profilu portalu społecznościowego www.facebook.com/DolnySlaskPL . 

6. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować na adres: promocja@dolnyslask.pl lub 

bezpośrednio pod numer telefonu: 71 776 94 13, 71 776 91 14 . 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci, będące członkami najbliższej rodziny pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (za członka najbliższej rodziny uważa się: 

rodziców, opiekunów prawnych oraz rodzeństwo Uczestnika),  ponadto Opiekunem  Uczestnika 

nie może być  pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ani członek jego 

najbliższej rodziny (za członka najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców,  dzieci oraz 

rodzeństwo). 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Werdykt Komisji  Konkursowej jest ostateczny i ma charakter wiążący. 

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 

mailto:inspektor@umwd.pl
http://www.dolnyslask.pl/
http://www.facebook.com/DolnySlaskPL
mailto:promocja@dolnyslask.pl
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica -  niech i Was zachwyca!” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OPIEKUNA UCZESTNIKA 

KONKURSU „DOLNY ŚLĄSK. MOJA OKOLICA -  NIECH I WAS ZACHWYCA!” 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:  

E-MAIL:  

TELEFON: 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 

FORMA PRACY KONKURSOWEJ  (FILM/PREZENTACJA MULTIMEDIALNA): 

UCZESTNIK KONKURSU/SKŁAD GRUPY KONKURSOWEJ (IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, SZKOŁA): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NAZWA GRUPY (opcjonalnie): 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „DOLNY ŚLĄSK. MOJA OKOLICA -  NIECH 

I WAS ZACHWYCA!” i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia konkursu „DOLNY ŚLĄSK. MOJA OKOLICA -  NIECH I WAS ZACHWYCA!”, 

opublikowania jego wyników i wydania nagród. 

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny pracownika UMWD (za członka najbliższej rodziny                           

uważa się: małżonka, rodziców, dzieci oraz rodzeństwo). 

 

 

     ……………………………………………………..      …………………………………………………… 

miejscowość, data                    podpis  
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica -  niech i Was zachwyca!” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

KONKURSU „DOLNY ŚLĄSK. MOJA OKOLICA -  NIECH I WAS ZACHWYCA!” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego  ……. ……………………………………………… (imię i 

nazwisko), ur.  …………………………….……  (data urodzenia) w konkursie „DOLNY ŚLĄSK. MOJA OKOLICA - 

NIECH I WAS ZACHWYCA!”.  

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu 

przeprowadzenia konkursu, opublikowania jego wyników i wydania nagród.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celu 

umożliwienia udziału mojego dziecka/podopiecznego  w konkursie. 

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny pracownika UMWD (za członka najbliższej rodziny 

uważa się: małżonka, rodziców, dzieci oraz rodzeństwo).     

  

 

 

..............................     ......................................................... 

Miejscowość i data    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

 

 

 

 

 

 


